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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija ir iesniegusi Parlamentam un Padomei priekšlikumu, kura mērķis ir garantēt gāzes 

piegādes drošību. Ierosinātā regula tiek atzinīgi vērtēta, un tajā liktais uzsvars uz reģionālo 

sadarbību un drošības mehānismiem ir saskanīgs ar vajadzību nodrošināt spēcīgāku ES līmeņa 

iesaistīšanos gāzes piegādes traucējumu novēršanā.  

Reģionālā sadarbība ir jāpastiprina attiecībā uz informācijas plūsmām, kas saistītas ar gāzes 

piegādes traucējumiem un regulas izņēmumiem attiecībā uz aizsargājamiem patērētājiem. 

Pēdējais minētais būtu jānosaka reģionālā līmenī, lai uzlabotu preventīvo rīcības un ārkārtas 

rīcības plānu saturu un skaidrību. Tomēr, ja reģionālajā sadarbībā rodas sarežģījumi, jo nav 

panākta vienošanās starp dalībvalstīm, Komisijai būtu jāsaglabā iespēja ieviest tehnisko un 

tiesisko regulējumu attiecībā uz solidaritātes klauzulu, vajadzīgajiem riska novērtēšanas 

plāniem vai sadarbības mehānismiem.  

Būtu jāpastiprina energoresursu avotu un piegādes ceļu diversifikācijas stratēģiskais mērķis, ja 

nepieciešams, īstenojot brīvprātīga pieprasījuma agregēšanas mehānismu saskaņā ar 

Eiropadomes priekšlikumiem. Šāds mehānisms varētu samazināt monopolu sviras ietekmi 

mazāk konkurētspējīgos tirgos, ja ieinteresētās personas nolemtu sadarboties. 

Atzinīgi tiek vērtēta Enerģētikas kopienas valstu sistēmiska iekļaušana, ja tās atbilst 15. pantā 

noteiktajām prasībām. Tomēr ES ir arī jāpastiprina sadarbība ar trešām valstīm, kas nav 

iekļautas šajā sistēmā, un jāattīsta ārēji ārkārtas reaģēšanas instrumenti. To nozīme kļuva 

acīmredzama, kad Komisija iesaistījās Ukrainas un Krievijas sarunās par "ziemas pasākumu 

kopumu". 

Informācijas apmaiņas mehānismam vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

visos līgumos, kuru apjoms pārsniedz noteiktu absolūto lielumu, kas ir būtisks vienotā 

enerģētikas tirgus darbībai kopumā, ne tikai vienā valstī. Nav ne loģiski, ne pamatoti līgumu 

lielumu attiecināt uz atsevišķu valstu gāzes tirgiem, vienlaikus veidojot vienotu ES mēroga 

enerģijas tirgu. Attiecīgajam valstī noteiktajam relatīvajam patēriņa slieksnim būtu jāpiešķir 

pakārtota nozīme, lai nodrošinātu, ka tiek iekļauti līgumi attiecībā uz dažiem mazākiem un 

mazāk konkurētspējīgiem tirgiem un "enerģijas salām". Līgumi, kas iesniegti saskaņā ar 13.  

pantu, būtu ne tikai jāanalizē, bet Komisijai būtu arī jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 

nodrošinātu atbilstību šim regulas priekšlikumam. 

 

GROZĪJUMI 
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Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Dabasgāze vēl aizvien ir būtisks 

Savienības energoapgādātības elements. 

Lielu daļu dabasgāzes Savienībā importē 

no trešām valstīm. 

(1) Dabasgāze vēl aizvien ir būtisks 

Savienības energoapgādātības elements. 

Lielu daļu dabasgāzes Savienībā importē 

no trešām valstīm, tādēļ vairākas ES 

dalībvalstis joprojām ir lielā mērā vai 

pilnībā atkarīgas no gāzes 

monopolpiegādes no trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 

var ietekmēt visas dalībvalstis, Savienību 

kopumā un Atēnās 2005. gada 25. oktobrī 

parakstītā Enerģētikas kopienas 

dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses. 

Tie var arī smagi kaitēt Savienības 

ekonomikai un būtiski ietekmēt sabiedrību, 

jo īpaši mazāk aizsargātas patērētāju 

grupas. 

(2) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 

pat vienā dalībvalstī var ietekmēt visas 

dalībvalstis, Savienību kopumā un Atēnās 

2005. gada 25. oktobrī parakstītā 

Enerģētikas kopienas dibināšanas līguma 

līgumslēdzējas puses. Tie var arī smagi 

kaitēt Savienības ekonomikai un būtiski 

ietekmēt sabiedrību, jo īpaši mazāk 

aizsargātas patērētāju grupas. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka 

tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai 

garantētu nepārtrauktu gāzes piegādi visā 

Savienībā, jo īpaši aizsargājamiem 

(3) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka 

tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai 

garantētu nepārtrauktu gāzes piegādi visā 

Savienībā, jo īpaši aizsargājamiem 
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patērētājiem, smagos klimatiskos apstākļos 

vai gāzes piegādes traucējumu gadījumā. 

Šos mērķus vajadzētu sasniegt ar izmaksu 

ziņā visefektīvākajiem pasākumiem un tā, 

lai nekropļotu enerģijas tirgus. 

patērētājiem, smagos klimatiskos apstākļos 

vai gāzes piegādes traucējumu gadījumā. 

Šos mērķus vajadzētu sasniegt ar izmaksu 

ziņā visefektīvākajiem pasākumiem, 

izmantojot samērīgus un 

nediskriminējošus mehānismus, un tā, lai 

nekropļotu enerģijas tirgus. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Šī regula ir īstenojama sarežģītos 

laikos, kad pasaules enerģijas tirgus 

nelabvēlīgi ir ietekmējusi Krievijas 

invāzija Ukrainā un Krimas aneksija 

2014. gadā, tai sekojošie saspīlējumi 

Melnās jūras un Kaspijas jūras reģionā, 

organizācijas „Islāma valsts” kontrole pār 

degvielas un gāzes piegādēm okupētajās 

teritorijās un saspīlējumi starp Saūda 

Arābiju un Irānu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 

994/2010 par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem jau ir būtiski un 

labvēlīgi ietekmējusi Savienības situāciju 

gāzes piegādes drošības jomā gan 

gatavības palielināšanas, gan krīzes 

vājināšanas ziņā. Tagad dalībvalstīm ir 

jāsagatavo plāni ar preventīviem un 

ārkārtas pasākumiem, tāpēc tās ir labāk 

sagatavotas piegādes krīzēm, un, tā kā 

dalībvalstīm ir jāizpilda virkne pienākumu 

saistībā ar infrastruktūras jaudu un gāzes 

piegādēm, tās ir arī labāk pasargātas. 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 

994/2010 par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem jau ir būtiski un 

labvēlīgi ietekmējusi Savienības situāciju 

gāzes piegādes drošības jomā gan 

gatavības palielināšanas, gan krīzes 

vājināšanas ziņā. Tagad dažām 

dalībvalstīm ir jāsagatavo plāni ar 

preventīviem un ārkārtas pasākumiem, 

tāpēc tās ir labāk sagatavotas piegādes 

krīzēm, un, tā kā dalībvalstīm ir jāizpilda 

virkne pienākumu saistībā ar 

infrastruktūras jaudu un gāzes piegādēm, 



PE582.062v02-00 6/30 AD\1103545LV.doc 

LV 

Tomēr 2014. gada oktobra ziņojums par 

Regulas (ES) Nr. 994/2010 īstenošanu 

atklāja, ka ir vairākas jomas, kurās regulu 

var uzlabot un līdz ar to vēl vairāk stiprināt 

piegādes drošību Savienībā. 

tās ir arī labāk pasargātas. Tomēr 2014. 

gada oktobra ziņojums par Regulas (ES) 

Nr. 994/2010 īstenošanu atklāja, ka ir 

vairākas jomas, kurās regulu var uzlabot un 

līdz ar to vēl vairāk stiprināt piegādes 

drošību Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Komisijas 2014. gada oktobra 

paziņojumā par Eiropas gāzes sistēmas 

īstermiņa izturētspēju13 analizēts, kāda 

ietekme būtu daļējam vai pilnīgam gāzes 

piegādes pārtraukumam no Krievijas, un 

secināts, ka kardināla pārtraukuma 

gadījumā tīri nacionāla mēroga pieeja nav 

sevišķi iedarbīga, jo pēc definīcijas ir 

pārlieku šaura. Šis stresa tests parādīja, ka 

sadarbīgāka dalībvalstu pieeja varētu 

ievērojami samazināt sevišķi smagu 

piegādes traucējumu ietekmi vismazāk 

aizsargātajās dalībvalstīs. 

(5) Komisijas 2014. gada oktobra 

paziņojumā par Eiropas gāzes sistēmas 

īstermiņa izturētspēju13 analizēts, kāda 

ietekme būtu daļējam vai pilnīgam gāzes 

piegādes pārtraukumam no Krievijas, un 

secināts, ka kardināla pārtraukuma 

gadījumā tīri nacionāla mēroga pieeja nav 

sevišķi iedarbīga, jo tā pēc definīcijas ir 

pārlieku šaura, un ir netiek veikta 

pietiekama koordinācija, īpaši reģionālā 

mērogā. Šis stresa tests parādīja, ka 

sadarbīgāka dalībvalstu pieeja varētu 

ievērojami samazināt sevišķi smagu 

piegādes traucējumu ietekmi vismazāk 

aizsargātajās dalībvalstīs. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Lai nodrošinātu Savienības 

enerģijas piegādi, nepieciešams dažādot 

enerģijas avotus un veidot jaunus 

enerģētikas tīklu starpsavienojumus starp 

dalībvalstīm. Vienlaikus ir svarīgi 

enerģētiskās drošības jomā stiprināt 

sadarbību ar Savienības kaimiņvalstīm, 
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stratēģiskajiem partneriem un arī starp 

Savienības iestādēm. 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisijas 2015. gada februāra 

paziņojumā „Pamatstratēģija spēcīgai 

Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu 

klimata pārmaiņu politiku” uzsvērts, ka 

enerģētisko drošību nav iespējams panākt 

bez Enerģētikas savienības stūrakmeņiem 

— savstarpējas solidaritātes un uzticēšanās. 

Šīs regulas mērķim vajadzētu būt 

solidaritātes un uzticēšanās vairošanai 

dalībvalstu starpā, un ar to vajadzētu 

ieviest pasākumus, kas nepieciešami šo 

mērķu sasniegšanai, tādējādi bruģējot ceļu 

Enerģētikas savienības iedzīvināšanai. 

(6) Komisijas 2015. gada februāra 

paziņojumā „Pamatstratēģija spēcīgai 

Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu 

klimata pārmaiņu politiku” uzsvērts, ka 

enerģētisko drošību nav iespējams panākt 

bez Enerģētikas savienības stūrakmeņiem 

— savstarpējas solidaritātes un uzticēšanās. 

Šīs regulas mērķim vajadzētu būt 

solidaritātes un uzticēšanās vairošanai 

dalībvalstu starpā, un ar to vajadzētu 

ieviest pasākumus, kas nepieciešami šo 

mērķu sasniegšanai, tādējādi bruģējot ceļu 

Enerģētikas savienības iedzīvināšanai. 

Savienībai tāpēc būtu jāatbalsta tikai tādi 

dažādošanas projekti, kas pilnībā atbilst 

Savienības tiesību aktiem un principiem, 

kā arī Savienības ilgtermiņa politikas 

mērķiem un prioritātēm. 

__________________ __________________ 

14 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 

Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju 

bankai „Pamatstratēģija spēcīgai 

Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu 

klimata pārmaiņu politiku” 

(COM(2015)0080 final). 

14 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 

Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju 

bankai „Pamatstratēģija spēcīgai 

Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu 

klimata pārmaiņu politiku” 

(COM(2015)0080 final). 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Lai izveidotu ilgtspējīgu un 

elastīgu iekšējo enerģijas tirgu, ir 



PE582.062v02-00 8/30 AD\1103545LV.doc 

LV 

nepieciešams nodrošināt lielāku 

sadarbspēju starp gāzes un elektrības 

sistēmām, tādējādi gāzes piegādes 

traucējumu gadījumā varētu izmantot 

elektroenerģiju vai citus alternatīvus 

energoresursus. 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Nevainojami funkcionējošs 

iekšējais gāzes tirgus ir labākā garantija 

energoapgādātībai visā Savienībā un 

mazāk nelabvēlīgai piegādes traucējumu 

ietekmei uz atsevišķām dalībvalstīm. Ja 

kādā dalībvalstī ir apdraudēta piegādes 

drošība, pastāv risks, ka šīs dalībvalsts 

vienpusēji izstrādātie pasākumi apdraudēs 

iekšējā gāzes tirgus pareizu darbību un 

kaitēs gāzes piegādei patērētājiem citās 

dalībvalstīs. Lai iekšējais gāzes tirgus 

varētu darboties arī nepietiekamas piegādes 

apstākļos, ir jāparedz, ka atbildes reakcijai 

uz piegādes krīzi jābūt solidārai un 

koordinētai gan attiecībā uz preventīvajiem 

pasākumiem, gan reaģējot uz konkrētiem 

piegādes traucējumiem. 

(7) Nevainojami funkcionējošs 

iekšējais gāzes tirgus ir labākā garantija 

energoapgādātībai visā Savienībā un 

mazāk nelabvēlīgai piegādes traucējumu 

ietekmei uz atsevišķām dalībvalstīm. Ja 

kādā dalībvalstī ir apdraudēta piegādes 

drošība, pastāv risks, ka šīs dalībvalsts 

vienpusēji izstrādātie pasākumi apdraudēs 

iekšējā gāzes tirgus pareizu darbību un 

kaitēs gāzes piegādei patērētājiem citās 

dalībvalstīs. Lai iekšējais gāzes tirgus 

varētu darboties arī nepietiekamas piegādes 

apstākļos, Savienības līmenī ir jāparedz, ka 

atbildes reakcijai uz piegādes krīzi jābūt 

solidārai un koordinētai gan attiecībā uz 

preventīvajiem pasākumiem, gan reaģējot 

uz konkrētiem piegādes traucējumiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Solidaritātes garā par šīs regulas 

vadošo principu jākļūst reģionālajai 

sadarbībai, kurā iesaistījušās gan publiskās 

iestādes, gan dabasgāzes uzņēmumi — tas 

ļaus apzināt nozīmīgos riskus katrā reģionā 

un optimāli izmantot koordinētu pasākumu 

sniegtās priekšrocības šo risku vājināšanā, 

un ieviest no Savienības patērētāju 

viedokļa izmaksu ziņā pašus efektīvākos 

(9) Ievērojot tirgus ekonomikas un 

solidaritātes principus par šīs regulas 

vadošo principu jākļūst reģionālajai 

sadarbībai, kurā iesaistījušās gan publiskās 

iestādes, gan dabasgāzes uzņēmumi — tas 

ļaus apzināt nozīmīgos riskus katrā reģionā 

un optimāli izmantot koordinētu pasākumu 

sniegtās priekšrocības šo risku vājināšanā, 

un ieviest no Savienības patērētāju 
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pasākumus. viedokļa izmaksu ziņā pašus efektīvākos 

pasākumus. Solidaritātei būtu jāizpaužas 

trīs līmeņos — reģionālā, starpreģionālā 

un Savienības līmenī. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ir patērētāji, tostarp 

mājsaimniecības un būtisku sociālu 

pakalpojumu sniedzēji, kas ir sevišķi 

mazaizsargāti un kam var būt vajadzīga 

sociālā aizsardzība. Šādu aizsargājamu 

patērētāju definīcijai nevajadzētu būt 

pretrunā ar Savienības solidaritātes 

mehānismiem. 

(10) Ir patērētāji, tostarp 

mājsaimniecības un būtisku sociālu 

pakalpojumu sniedzēji, kas ir sevišķi 

mazaizsargāti un kam var būt vajadzīga 

sociālā aizsardzība. Šādu aizsargājamu 

patērētāju definīcijai nevajadzētu būt 

pretrunā Savienības solidaritātes 

mehānismiem un vajadzētu būt saskaņotai 

Savienības līmenī. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Reģionāla pieeja riska novērtēšanai 

un preventīvo un vājināšanas pasākumu 

definēšanai un pieņemšanai ir iespēja šos 

pūliņus koordinēt, un tas dod lielus 

ieguvumus pasākumu iedarbīguma un 

resursu optimizācijas ziņā. Tas jo īpaši 

sakāms par pasākumiem, kuru mērķis ir 

ļoti sarežģītos apstākļos garantēt 

nepārtrauktas piegādes aizsargājamiem 

patērētājiem, un pasākumiem, kas domāti 

ārkārtas stāvokļa seku vājināšanai. 

Korelēto risku novērtēšana reģionālā 

līmenī ir gan vispusīgāka, gan precīzāka, 

un tas nodrošinās, ka dalībvalstis ir labāk 

sagatavotas krīzei. Bez tam ārkārtas 

situācijā koordinēta un iepriekš saskaņota 

pieeja piegādes drošībai nodrošina 

pretpasākumu konsekvenci un mazina 

(17) Reģionāla pieeja riska novērtēšanai 

un preventīvo un vājināšanas pasākumu 

definēšanai un pieņemšanai ir iespēja šos 

pūliņus koordinēt, un tas dod lielus 

ieguvumus pasākumu iedarbīguma un 

resursu optimizācijas ziņā. Tas jo īpaši 

sakāms par pasākumiem, kuru mērķis ir 

ļoti sarežģītos apstākļos garantēt 

nepārtrauktas piegādes aizsargājamiem 

patērētājiem, un pasākumiem, kas domāti 

ārkārtas stāvokļa seku vājināšanai. 

Korelēto risku novērtēšana reģionālā 

līmenī ir gan vispusīgāka, gan precīzāka, 

un tas nodrošinās, ka dalībvalstis ir labāk 

sagatavotas krīzei. Bez tam ārkārtas 

situācijā koordinēta un iepriekš saskaņota 

pieeja piegādes drošībai nodrošina 

pretpasākumu konsekvenci un mazina 
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iespējamo negatīvo blakusietekmi, kāda 

vien nacionāliem pasākumiem varētu būt 

uz kaimiņu dalībvalstīm. 

iespējamo negatīvo blakusietekmi, kāda 

vienīgi nacionāliem pasākumiem varētu 

būt uz kaimiņu dalībvalstīm. Tomēr 

reģionālās pieejas izmantošanai 

nevajadzētu traucēt dalībvalstīm pildīt 

pienākumu nodrošināt valsts piegādes 

drošības standartus. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Tāpēc šīs regulas nolūkā, definējot 

reģionālās grupas, vajadzētu ņemt vērā 

šādus kritērijus: piegāžu modeļi, esošie un 

plānotie starpsavienojumi un 

starpsavienojumu jaudas starp 

dalībvalstīm, tirgus attīstība un tirgus 

brieduma pakāpe, pastāvošās reģionālās 

sadarbības struktūras un dalībvalstu skaits 

reģionā — tam jābūt ierobežotam, lai grupa 

nebūtu nepārvaldāmi liela. 

(19) Tāpēc šīs regulas nolūkā, definējot 

reģionālās grupas, vajadzētu ņemt vērā 

šādus kritērijus: piegāžu modeļi, esošie un 

plānotie koridori, starpsavienojumi un 

starpsavienojumu jaudas starp 

dalībvalstīm, tirgus attīstība un tirgus 

brieduma pakāpe, pastāvošās reģionālās 

sadarbības struktūras un dalībvalstu skaits 

reģionā — tam jābūt ierobežotam, lai grupa 

nebūtu nepārvaldāmi liela. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Veicot reģionāla mēroga 

visaptverošu riska novērtējumu, 

kompetentajām iestādēm vajadzētu 

novērtēt dabas, tehnoloģiskos, 

komerciālos, finansiālos, sociālos, 

politiskos un tirgus riskus, kā arī citus 

nozīmīgus riskus, tostarp — attiecīgā 

gadījumā — risku, ka tiks pārtraukta 

piegāde no vienīgā lielākā piegādātāja. 

Attiecībā uz visiem riskiem ir jāparedz 

efektīvi, samērīgi un nediskriminējoši 

pasākumi, kas jāizstrādā preventīvās 

rīcības plāna un ārkārtas rīcības plāna 

ietvaros. Riska novērtējuma rezultāti būtu 

(21) Veicot reģionāla mēroga 

visaptverošu riska novērtējumu, 

kompetentajām iestādēm vajadzētu 

novērtēt dabas, tehnoloģiskos, 

infrastruktūras, komerciālos, finansiālos, 

sociālos, ģeostratēģiskos, politiskos un 

tirgus riskus, kā arī citus nozīmīgus riskus, 

tostarp — attiecīgā gadījumā — risku, ka 

tiks pārtraukta piegāde no vienīgā lielākā 

piegādātāja. Attiecībā uz visiem riskiem ir 

jāparedz efektīvi, samērīgi un 

nediskriminējoši pasākumi, kas jāizstrādā 

preventīvās rīcības plāna un ārkārtas 

rīcības plāna ietvaros. Riska novērtējuma 
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jāņem vērā arī visos katastrofu riska 

novērtējumos, kas paredzēti Lēmuma Nr. 

1313/2013/ES 6. pantā18. 

rezultāti būtu jāņem vērā arī visos 

katastrofu riska novērtējumos, kas 

paredzēti Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 6. 

pantā18. 

__________________ __________________ 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 17. decembra Lēmums Nr. 

1313/2013/ES par Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu (OV L 347, 

20.12.2013., 24. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 17. decembra Lēmums Nr. 

1313/2013/ES par Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu (OV L 347, 

20.12.2013., 24. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai nodrošinātu maksimālu 

gatavību, proti, spētu izvairīties no 

piegādes traucējumiem un vājināt to sekas, 

ja tie tomēr radušies, attiecīgā reģiona 

kompetentajām iestādēm pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām aprindām vajadzētu 

sagatavot preventīvās rīcības plānus un 

ārkārtas rīcības plānus. Reģionālajos 

plānos būtu jāņem vērā katras dalībvalsts 

īpatnības. Tajos būtu arī skaidri jānosaka 

gan dabasgāzes uzņēmumu, gan 

kompetento iestāžu lomas un atbildība. 

Sagatavojamos nacionālajos pasākumos 

būtu pilnā mērā jāņem vērā preventīvās 

rīcības plānā un ārkārtas rīcības plānā 

paredzētie reģionālie pasākumi. Nacionālie 

pasākumi būtu jāizstrādā tā, lai nacionālo 

risku novēršanā tiktu pilnā mērā izmantotas 

reģionālās sadarbības sniegtās izdevības. 

Pēc būtības tiem vajadzētu būt tehniskiem 

un operatīviem plāniem: to funkcija ir 

palīdzēt novērst ārkārtas stāvokļa 

iestāšanos vai pasliktināšanos un vājināt tā 

sekas. Plānos vajadzētu ņemt vērā 

elektrosistēmu drošību, un tiem vajadzētu 

būt saskanīgiem ar Enerģētikas savienības 

stratēģiskās plānošanas un ziņošanas 

rīkiem. 

(23) Lai nodrošinātu maksimālu 

gatavību, proti, spētu izvairīties no 

piegādes traucējumiem un vājināt to sekas, 

ja tie tomēr radušies, attiecīgā reģiona 

kompetentajām iestādēm pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām aprindām vajadzētu 

sagatavot preventīvās rīcības plānus un 

ārkārtas rīcības plānus. Reģionālajos 

plānos būtu jāņem vērā katras dalībvalsts 

īpatnības. Ir jāidentificē un jāattīsta 

alternatīvi maršruti un enerģijas 

piegādātāji, jo īpaši tām dalībvalstīm, 

kuras ir atkarīgas no viena piegādātāja. 
Tajos būtu arī skaidri jānosaka gan 

dabasgāzes uzņēmumu, gan kompetento 

iestāžu lomas un atbildība. Sagatavojamos 

nacionālajos pasākumos būtu pilnā mērā 

jāņem vērā preventīvās rīcības plānā un 

ārkārtas rīcības plānā paredzētie reģionālie 

pasākumi. Nacionālie pasākumi būtu 

jāizstrādā tā, lai nacionālo risku novēršanā 

tiktu pilnā mērā izmantotas reģionālās 

sadarbības sniegtās izdevības. Pēc būtības 

tiem vajadzētu būt tehniskiem un 

operatīviem plāniem: to funkcija ir palīdzēt 

novērst ārkārtas stāvokļa iestāšanos vai 

pasliktināšanos un vājināt tā sekas. Plānos 

vajadzētu ņemt vērā elektrosistēmu 

drošību, un tiem vajadzētu būt saskanīgiem 
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ar Enerģētikas savienības stratēģiskās 

plānošanas un ziņošanas rīkiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Kā liecina 2014. gada oktobrī 

notikušais stresa tests, bez solidaritātes nav 

iespējams garantēt piegādes drošību visā 

Savienībā un līdz minimumam samazināt 

kopējās izmaksas. Ja kādā dalībvalstī ir 

izsludināts ārkārtas stāvoklis, solidaritātes 

stiprināšanai vajadzētu izmantot 

divpakāpju pieeju. Pirmkārt, visām 

dalībvalstīm, kas ir ieviesušas augstāku 

piegādes standartu, to vajadzētu samazināt 

līdz standartvērtībām, lai palielinātu gāzes 

tirgus likviditāti. Otrkārt, ja ar šādiem 

pasākumiem neizdodas nodrošināt 

vajadzīgās piegādes, kaimiņu dalībvalstīm 

— pat tad, ja tajās nav ārkārtas stāvokļa — 

vajadzētu veikt tālākus pasākumus, lai 

nodrošinātu piegādes mājsaimniecībām, 

būtisku sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem un centralizētās siltumapgādes 

mezgliem tajā dalībvalstī, kura sastapusies 

ar ārkārtas situāciju. Dalībvalstīm šie 

solidaritātes pasākumi būtu jānorāda un 

sīki jāapraksta savos ārkārtas rīcības 

plānos, paredzot arī godīgu un taisnīgu 

kompensāciju dabasgāzes uzņēmumiem. 

(36) Kā liecina 2014. gada oktobrī 

notikušais stresa tests, bez solidaritātes nav 

iespējams garantēt piegādes drošību visā 

Savienībā un līdz minimumam samazināt 

kopējās izmaksas. Ja kādā dalībvalstī ir 

izsludināts ārkārtas stāvoklis, solidaritātes 

stiprināšanai vajadzētu izmantot 

divpakāpju pieeju. Pirmkārt, visām 

dalībvalstīm, kas ir ieviesušas augstāku 

piegādes standartu, to vajadzētu samazināt 

līdz standartvērtībām, lai palielinātu gāzes 

tirgus likviditāti. Otrkārt, ja ar šādiem 

pasākumiem neizdodas nodrošināt 

vajadzīgās piegādes, kaimiņu dalībvalstīm 

— pat tad, ja tajās nav ārkārtas stāvokļa — 

vajadzētu veikt tālākus pasākumus, lai 

nodrošinātu piegādes mājsaimniecībām, 

būtisku sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem un centralizētās siltumapgādes 

mezgliem tajā dalībvalstī, kura sastapusies 

ar ārkārtas situāciju. Dalībvalstīm šie 

solidaritātes pasākumi būtu jānorāda un 

sīki jāapraksta savos ārkārtas rīcības 

plānos, paredzot arī godīgu un taisnīgu 

kompensāciju dabasgāzes uzņēmumiem. 

Komisijai būtu arī jānodrošina, lai 

reģiona vadošie gāzes piegādātāji 

negodīgi neizmanto savu stāvokli, 

pārkāpjot Savienības konkurences tiesību 

aktus, jo īpaši attiecībā uz netaisnīgām 

cenām dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Viens no Savienības mērķiem ir 

stiprināt Enerģētikas kopienu, jo 

Savienības un Enerģētikas kopienas 

enerģijas tirgu ciešāka integrācija 

nodrošinātu Savienības enerģētikas aquis 

reālu īstenošanu, enerģijas tirgus 

reformas un stimulus investīcijām 

energosektorā. Tas arī nozīmē, ka ir 

jāievieš kopīga krīzes pārvaldība, proti, 

preventīvie un ārkārtas plāni jāierosina 

reģionu līmenī, un šajos reģionos ietilpst 

arī Enerģētikas kopienas līgumslēdzējas 

puses. Bez tam Komisijas 2014. gada 

oktobra paziņojumā par Eiropas gāzes 

sistēmas īstermiņa izturētspēju norādīts, ka 

iekšējā enerģijas tirgus noteikumi 

jāpiemēro arī plūsmām starp Savienības 

dalībvalstīm un Enerģētikas kopienas 

līgumslēdzējām pusēm. Šajā sakarā, lai 

nodrošinātu efektīvu krīzes pārvaldību uz 

robežām starp Savienības dalībvalstīm un 

līgumslēdzējām pusēm, būtu jāparedz 

vajadzīgā kārtība pēc kopīgā akta 

pieņemšanas, lai konkrēta sadarbība ar 

jebkuru atsevišķu Enerģētikas kopienas 

līgumslēdzēju pusi varētu sākties, tiklīdz ir 

pienācīgi ieviesti nepieciešamie 

savstarpējie noteikumi. 

(41) Viens no Savienības mērķiem ir 

stiprināt Enerģētikas kopienu un 

nodrošināt Savienības enerģētikas aquis 

īstenošanu, enerģijas tirgus reformas un 

stimulus visu Enerģētikas Kopienas 

dalībvalstu investīcijām energosektorā, lai 

panāktu Savienības un Enerģētikas 

kopienas enerģijas tirgu ciešāku 

integrāciju. Tas arī nozīmē, ka ir jāievieš 

kopīga krīzes pārvaldība, proti, preventīvie 

un ārkārtas plāni jāierosina reģionu līmenī, 

un šajos reģionos ietilpst arī Enerģētikas 

kopienas līgumslēdzējas puses. Turklāt 

Komisijas 2014. gada oktobra paziņojumā 

par Eiropas gāzes sistēmas īstermiņa 

izturētspēju norādīts, ka visām Enerģētikas 

Kopienas dalībvalstīm pilnībā jāpiemēro 

iekšējā enerģijas tirgus noteikumi un 

jāievēro vienošanās par enerģijas 
plūsmām starp Savienības dalībvalstīm un 

Enerģētikas kopienas līgumslēdzējām 

pusēm. Šajā sakarā, lai nodrošinātu 

efektīvu krīzes pārvaldību uz robežām 

starp Savienības dalībvalstīm un 

līgumslēdzējām pusēm, būtu jāparedz 

vajadzīgā kārtība pēc kopīgā akta 

pieņemšanas, lai konkrēta sadarbība ar 

jebkuru atsevišķu Enerģētikas kopienas 

līgumslēdzēju pusi varētu sākties, tiklīdz ir 

pienācīgi ieviesti nepieciešamie 

savstarpējie noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

42. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Tā kā bez gāzes piegādēm no 

trešām valstīm nav iespējams garantēt 

gāzes piegādes drošību Savienībā, 

Komisijai būtu jāsaskaņo darbības attiecībā 

uz trešām valstīm, kopā ar piegādes un 

tranzīta valstīm jāizstrādā noteikumi krīzes 

(42) Tā kā bez gāzes piegādēm no 

trešām valstīm nav iespējams garantēt 

gāzes piegādes drošību Savienībā, 

Komisijai būtu jāsaskaņo darbības attiecībā 

uz trešām valstīm, kopā ar piegādes un 

tranzīta valstīm jāizstrādā noteikumi krīzes 
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situāciju atrisināšanai un jānodrošina 

stabila gāzes plūsma uz Savienību. 

Komisijai vajadzētu būt tiesīgai nosūtīt 

darba grupu, kas uzraudzītu gāzes plūsmu 

uz Savienību krīzes situācijās, 

apspriežoties ar iesaistītajām trešām 

valstīm, un, ja krīzes iemesli ir sarežģījumi 

trešās valstīs, darboties kā starpniecei un 

veicinātājai. 

situāciju atrisināšanai un jānodrošina 

stabila gāzes plūsma uz Savienību. Šo 

mērķi var sasniegt, ja enerģētikas un 

ārpolitikas virzieni tiek saskaņoti 

koordinēti. Komisijai vajadzētu būt tiesīgai 

nosūtīt darba grupu, kas īpaši krīzes 

situācijās uzraudzītu gāzes plūsmu, 

apspriežoties ar iesaistītajām trešām 

valstīm, un, ja krīzes iemesli ir sarežģījumi 

kādā trešā valstī, darbotos kā starpniece 

un veicinātāja. Komisijai vajadzētu 

turpināt aktīvi iesaistīties trīspusējo 

sarunu atjaunošanā ar Gazprom un 

Ukrainu par Krievijas gāzes piegādēm 

Ukrainai, lai nodrošinātu, ka Krievijas 

gāzes piegādes Ukrainai vairs netiek 

izmantotas kā ierocis Krievijas un 

Ukrainas konfliktā un ka Ukraina 

joprojām ir uzticams gāzes partneris un 

tranzīta valsts. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Dalībvalstis vienas pašas nevar 

pienācīgi sasniegt šīs regulas mērķi, t.i., 

garantēt drošu gāzes piegādi Savienībā. 

Rīcības mēroga vai ietekmes dēļ to var 

labāk sasniegt Savienības līmenī. Tāpēc 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. 

(44) Dalībvalstis vienas pašas nevar 

pienācīgi sasniegt šīs regulas mērķi, t.i., 

garantēt drošu gāzes piegādi Savienībā. 

Valsts riska novērtējumi un stratēģijas 

nav pietiekamas. Rīcības mēroga vai 

ietekmes dēļ to var labāk sasniegt 

Savienības līmenī. Tāpēc Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā regulā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 

sasniegšanai. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

45. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Lai Savienība varētu strauji reaģēt 

uz mainīgiem apstākļiem gāzes piegādes 

drošības jomā, būtu Komisijai jādeleģē 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

attiecībā uz reģionu saraksta un riska 

novērtējuma un plānu modeļu grozīšanu. 

Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija 

sagatavošanas darbu laikā rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 

Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgos 

dokumentus vienlaicīgi, laikus un 

pienācīgā kārtībā nosūtītu Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

(45) Lai Savienība varētu strauji reaģēt 

uz mainīgiem apstākļiem gāzes piegādes 

drošības jomā, būtu Komisijai jādeleģē 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

attiecībā uz riska novērtējuma un plānu 

modeļu grozīšanu. Īpaši svarīgi ir tas, lai 

Komisija sagatavošanas darbu laikā rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 

aktus, Komisijai būtu jānodrošina, lai 

attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus 

un pienācīgā kārtībā nosūtītu Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kuru 

mērķis ir garantēt gāzes piegādes drošību 

ar šādiem paņēmieniem: nodrošināt pareizu 

un nepārtrauktu iekšējā dabasgāzes 

(„gāzes”) tirgus darbību, atļaut īstenot 

ārkārtas pasākumus, ja tirgus vairs nevar 

nodrošināt vajadzīgo gāzes daudzumu, un 

skaidri definēt un sadalīt pienākumus starp 

dabasgāzes uzņēmumiem, dalībvalstīm un 

Savienību saistībā gan ar preventīviem 

pasākumiem, gan ar reakcijas pasākumiem 

uz konkrētiem piegādes traucējumiem. 

Turklāt atbilstoši solidaritātes principiem 

šajā regulā ir paredzēti pārredzami 

mehānismi plānošanas un reakcijas 

pasākumu koordinēšanai ārkārtas situācijās 

dalībvalstu, reģionālajā un Savienības 

līmenī. 

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kuru 

mērķis ir garantēt gāzes piegādes drošību 

ar šādiem paņēmieniem: nodrošināt pareizu 

un nepārtrauktu iekšējā dabasgāzes 

(„gāzes”) tirgus darbību, atļaut īstenot 

ārkārtas pasākumus, ja tirgus vairs nevar 

nodrošināt vajadzīgo gāzes daudzumu, un 

skaidri definēt un sadalīt pienākumus starp 

dabasgāzes uzņēmumiem, dalībvalstīm un 

Savienību saistībā gan ar preventīviem 

pasākumiem, gan ar reakcijas pasākumiem 

uz konkrētiem piegādes traucējumiem. 

Turklāt atbilstoši solidaritātes principiem 

šajā regulā ir paredzēti pārredzami 

mehānismi plānošanas un reakcijas 

pasākumu koordinēšanai ārkārtas situācijās 

dalībvalstu, reģionālajā un Savienības 

līmenī, lai stiprinātu Enerģētikas 
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savienību un enerģētisko drošību. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “aizsargājams patērētājs” ir 

mājsaimniecības patērētājs, kas ir pieslēgts 

gāzes sadales tīklam, turklāt, ja attiecīgā 

dalībvalsts tā izlemj, tas var būt arī: 

(1) „aizsargājams patērētājs” ir 

mājsaimniecības patērētājs, kas ir pieslēgts 

gāzes sadales tīklam, turklāt, ja katra 

reģiona kompetentās iestādes tā izlemj, tas 

var būt arī: 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) mazais vai vidējais uzņēmums ar 

noteikumu, ka tas ir pieslēgts gāzes sadales 

tīklam, vai būtisku sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ar noteikumu, ka 

tas ir pieslēgts gāzes sadales vai pārvades 

tīklam, un ar noteikumu, ka šādi uzņēmumi 

vai pakalpojumu sniedzēji kopā neveido 

vairāk par 20 % no kopējā gāzes 

galapatēriņa gadā attiecīgajā dalībvalstī; 

(a) mazais vai vidējais uzņēmums ar 

noteikumu, ka tas ir pieslēgts gāzes sadales 

tīklam, ja tam ir spēcīgs pamatojums, vai 

būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

ar noteikumu, ka tas ir pieslēgts gāzes 

sadales vai pārvades tīklam, un ar 

noteikumu, ka šādi uzņēmumi vai 

pakalpojumu sniedzēji kopā neveido vairāk 

par 20 % no kopējā gāzes galapatēriņa 

gadā attiecīgajā dalībvalstī; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Gāzes piegādes drošība ietver arī 

Savienības iedzīvotājiem pieejamas 

enerģijas cenas, lai apkarotu enerģētisko 

nabadzību. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Katra dalībvalsts bez kavēšanās 

paziņo Komisijai par kompetentās iestādes 

nosaukumu vai tā maiņu. Katra dalībvalsts 

kompetentās iestādes nosaukumu dara 

zināmu atklātībai. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

     

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. 

pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem 

groza I pielikumu, balstoties uz šā punkta 

pirmās daļas kritērijiem, ja apstākļi prasa 

reģionu sastāvu mainīt. 

svītrots 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts vai, ja kāda 

dalībvalsts tā paredzējusi, tās kompetentā 

iestāde nodrošina, ka tiek veikti 

nepieciešamie pasākumi, lai gadījumā, ja 

rodas traucējumi vienīgajā lielākajā gāzes 

infrastruktūrā, pārējās infrastruktūras 

tehniskā jauda, kas noteikta saskaņā ar 

formulu N–1, kā paredzēts II pielikuma 2. 

punktā, spēj, neskarot šā panta 2. punktu, 

piegādāt vajadzīgo gāzes daudzumu, lai 

apmierinātu kopējo gāzes pieprasījumu 

aprēķina teritorijā dienā, kad ir ārkārtīgi 

liels pieprasījums pēc gāzes, kas ir 

statistiski varbūtīgi iespējams reizi 20 

1. Katra dalībvalsts vai tās 

kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek 

veikti nepieciešamie pasākumi, lai 

gadījumā, ja rodas traucējumi vienīgajā 

lielākajā gāzes infrastruktūrā, pārējās 

infrastruktūras tehniskā jauda, kas noteikta 

saskaņā ar formulu N–1, kā paredzēts II 

pielikuma 2. punktā, spēj, neskarot šā panta 

2. punktu, piegādāt vajadzīgo gāzes 

daudzumu, lai apmierinātu kopējo gāzes 

pieprasījumu aprēķina teritorijā dienā, kad 

ir ārkārtīgi liels pieprasījums pēc gāzes, kas 

ir statistiski varbūtīgi iespējams reizi 20 

gados. Tas neskar ne sistēmu operatoru 
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gados. Tas neskar ne sistēmu operatoru 

atbildību veikt pienācīgus ieguldījumus, ne 

pārvades sistēmu operatoru pienākumus, 

kas noteikti Direktīvā 2009/73/EK un 

Regulā (EK) Nr. 715/2009. 

atbildību veikt pienācīgus ieguldījumus, ne 

pārvades sistēmu operatoru pienākumus, 

kas noteikti Direktīvā 2009/73/EK un 

Regulā (EK) Nr. 715/2009. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ciktāl tirgus apstākļi neprasa 

ieguldījumus divvirzienu jaudas 

nodrošināšanai vai uzlabošanai un ja šādi 

ieguldījumi rada izmaksas vairākās 

dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī par labu 

vienai vai vairākām citām dalībvalstīm, 

pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas par 

ieguldījumiem visu attiecīgo dalībvalstu 

valsts regulatīvās iestādes kopīgi izlemj par 

izmaksu sadali. Izmaksu sadalē jo īpaši 

ņem vērā gan to, kādā mērā no 

ieguldījumiem infrastruktūrā gūtais labums 

sekmē attiecīgo dalībvalstu piegādes 

drošības palielināšanu, gan to, kādi 

ieguldījumi attiecīgajā infrastruktūrā jau ir 

veikti. 

6. Ciktāl tirgus apstākļi neprasa 

ieguldījumus divvirzienu jaudas 

nodrošināšanai vai uzlabošanai un ja šādi 

ieguldījumi rada izmaksas vairākās 

dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī par labu 

vienai vai vairākām citām dalībvalstīm, 

pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas par 

ieguldījumiem visu attiecīgo dalībvalstu 

valsts regulatīvās iestādes kopīgi izlemj par 

izmaksu sadali. Izmaksu sadalē jo īpaši 

ņem vērā gan to, kādā mērā no 

ieguldījumiem infrastruktūrā gūtais labums 

sekmē attiecīgo dalībvalstu piegādes 

drošības palielināšanu, gan ģeostratēģiskās 

un politiskās problēmas, kas var radīt 

attiecīgajām dalībvalstīm papildu 

ieguldījumu izmaksas, gan to, kādi 

ieguldījumi attiecīgajā infrastruktūrā jau ir 

veikti. Būtu jānodrošina pieejamā 

finansējuma pilnīga izmantošana, lai 

veicinātu šādus ieguldījumus. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ne vēlāk kā 2017. gada 31. martā 

dalībvalstis Komisijai paziņo savu 

aizsargājamo patērētāju definīciju, 

aizsargājamo patērētāju gāzes patēriņa 

Ne vēlāk kā 2017. gada 31. martā katra 

reģiona kompetentās iestādes Komisijai 

paziņo attiecīgā reģiona aizsargājamo 

patērētāju definīciju, aizsargājamo 
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apjomus gadā un to, cik lielu procentuālo 

daļu tie veido no kopējā gāzes galapatēriņa 

gadā šajā dalībvalstī. Ja dalībvalsts 

aizsargājamu patērētāju definīcijā iekļauj 2. 

panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā 

minētās kategorijas, tā Komisijai 

iesniegtajā paziņojumā norāda šīm 

kategorijām piederīgo patērētāju patērētās 

gāzes apjomus un to, cik lielu procentuālo 

daļu katra patērētāju grupa veido no gāzes 

galapatēriņa gadā. 

patērētāju maksimālos gāzes patēriņa 

apjomus gadā un dienā un to, cik lielu 

procentuālo daļu tie veido no kopējā gāzes 

galapatēriņa gadā attiecīgajās dalībvalstīs, 

kā arī to, kā tas varētu ietekmēt pārrobežu 

plūsmas šajā reģionā. Ja dalībvalsts 

aizsargājamu patērētāju definīcijā iekļauj 2. 

panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā 

minētās kategorijas, tā Komisijai 

iesniegtajā paziņojumā norāda šīm 

kategorijām piederīgo patērētāju patērētās 

gāzes apjomus un to, cik lielu procentuālo 

daļu katra patērētāju grupa veido no gāzes 

galapatēriņa gadā. 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra I pielikumā uzskaitītā reģiona 

kompetentās iestādes sagatavo kopīgu 

reģionāla līmeņa novērtējumu par visiem 

riskiem, kas skar gāzes piegādes drošību. 

Novērtējumā ņem vērā visus nozīmīgos 

riskus, piemēram, dabas katastrofas un 

tehnoloģiskos, komerciālos, sociālos, 

politiskos un citus riskus. Riska 

novērtējumu veic: 

1. Katra I pielikumā uzskaitītā reģiona 

kompetentās iestādes kopā un pēc 

apspriešanās ar attiecīgajām iesaistītajām 

pusēm sagatavo visaptverošu reģionāla 

līmeņa novērtējumu par visiem riskiem, 

kas skar gāzes piegādes drošību. 

Novērtējumā ņem vērā visus nozīmīgos 

riskus, piemēram, dabas katastrofas un 

tehnoloģiskos, komerciālos, sociālos, 

politiskos, ekonomiskos un citus riskus. 

Riska novērtējumu veic: 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ņemot vērā visus nozīmīgos valsts 

un reģionālos apstākļus, jo īpaši tirgus 

lielumu, tīkla konfigurāciju, faktiskās 

plūsmas, to skaitā izejošās plūsmas no 

attiecīgajām dalībvalstīm, fiziskās iespējas 

(b) ņemot vērā visus nozīmīgos valsts 

un reģionālos apstākļus, jo īpaši 

preventīvās rīcības plānus un ārkārtas 

rīcības plānus, kas izstrādāti saskaņā ar 

pienācīgi atjaunināto Regulu (ES) 
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nodrošināt gāzes plūsmu abos virzienos, 

tostarp ar to saistīto potenciālo vajadzību 

nostiprināt pārvades sistēmu, ieguves un 

glabāšanas pastāvēšanu, gāzes vietu 

energoavotu sadalījumā, jo īpaši 

centralizētajā siltumapgādē, 

elektroenerģijas ražošanā un rūpniecībā, kā 

arī drošuma un gāzes kvalitātes 

apsvērumus; 

Nr. 994/2010, tirgus lielumu, tīkla 

konfigurāciju, faktiskās plūsmas, to skaitā 

izejošās plūsmas no attiecīgajām 

dalībvalstīm, fiziskās iespējas nodrošināt 

gāzes plūsmu abos virzienos, tostarp ar to 

saistīto potenciālo vajadzību nostiprināt 

pārvades sistēmu, ieguves un glabāšanas 

pastāvēšanu, gāzes vietu energoavotu 

sadalījumā, jo īpaši centralizētajā 

siltumapgādē, elektroenerģijas ražošanā un 

rūpniecībā, kā arī drošuma un gāzes 

kvalitātes apsvērumus; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentās iestādes katrā reģionā 

vienojas par sadarbības mehānismu, kā 

veikt riska novērtējumu šā panta 5. punktā 

paredzētajā termiņā. Kompetentās iestādes 

par šo saskaņoto riska novērtēšanas 

sadarbības mehānismu ziņo Gāzes 

koordinācijas grupai 18 mēnešus pirms 

riska novērtējuma un tā atjauninājumu 

pieņemšanas termiņa. Komisijai var 

uzņemties vispārēja sekmētēja lomu riska 

novērtējuma sagatavošanā, jo īpaši saistībā 

ar sadarbības mehānisma izveidi. Ja 

reģiona kompetentās iestādes par 

sadarbības mehānismu nevienojas, 

sadarbības mehānismu šim reģionam var 

ierosināt Komisija. 

2. Kompetentās iestādes katrā reģionā 

vienojas par sadarbības mehānismu, kā 

veikt riska novērtējumu šā panta 5. punktā 

paredzētajā termiņā. Kompetentās iestādes 

par šo saskaņoto riska novērtēšanas 

sadarbības mehānismu ziņo Gāzes 

koordinācijas grupai 18 mēnešus pirms 

riska novērtējuma un tā atjauninājumu 

pieņemšanas termiņa. Komisija uzņemas 

vispārēja sekmētēja lomu riska 

novērtējuma sagatavošanā, jo īpaši saistībā 

ar sadarbības mehānisma izveidi. Ja 

reģiona kompetentās iestādes par 

sadarbības mehānismu nevienojas, 

Komisija ierosina sadarbības mehānismu 

šim reģionam. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Kad visas reģiona dalībvalstis ir 5. Kad visas reģiona dalībvalstis ir 
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saskaņojušas riska novērtējumu, to paziņo 

Komisijai, turklāt pirmo reizi ne vēlāk kā 

2018. gada 1. septembrī. Riska 

novērtējumu atjaunina ik pēc četriem 

gadiem, ja vien kādu apstākļu dēļ tas nav 

jādara biežāk. Riska novērtējumā ņem vērā 

progresu saistībā ar ieguldījumiem, kas 

vajadzīgi, lai izpildītu 4. pantā noteikto 

infrastruktūras standartu un novērstu valstij 

specifiskās grūtības, kas radušās, īstenojot 

jaunus alternatīvus risinājumus. Tā pamatā 

ir arī 9. panta 2. punktā minēto ārkārtas 

rīcības plānu simulācijā iegūtā pieredze. 

saskaņojušas riska novērtējumu, to paziņo 

Komisijai, turklāt pirmo reizi ne vēlāk kā 

2018. gada 1. septembrī. Riska 

novērtējumu atjaunina ik pēc četriem 

gadiem, ja vien kādu apstākļu dēļ tas nav 

jādara biežāk. Riska novērtējumā ņem vērā 

progresu saistībā ar ieguldījumiem, kas 

vajadzīgi, lai izpildītu 4. pantā noteikto 

infrastruktūras standartu un novērstu valstij 

specifiskās grūtības, kas radušās, īstenojot 

jaunus alternatīvus risinājumus. Tā pamatā 

ir arī 9. panta 2. punktā minēto ārkārtas 

rīcības plānu simulācijā iegūtā pieredze. Ja 

reģiona kompetentās iestādes par riska 

novērtējumu nevienojas, Komisija 

sadarbībā ar kompetentajām iestādēm nāk 

klajā ar riska novērtējuma modeli šim 

reģionam. 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra I pielikumā uzskaitītā reģiona 

dalībvalstu kompetentās iestādes pēc 

apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 

attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 

mājsaimniecības un rūpniecisko gāzes 

patērētāju, tostarp elektroenerģijas 

ražotāju, intereses, un valsts regulatīvajām 

iestādēm, ja tās nav kompetentās iestādes, 

kopīgi izveido: 

1. Katra I pielikumā uzskaitītā reģiona 

dalībvalstu kompetentās iestādes pēc 

apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 

attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 

mājsaimniecības un rūpniecisko gāzes 

patērētāju, tostarp elektroenerģijas 

ražotāju, intereses, un valsts regulatīvajām 

iestādēm, ja tās nav kompetentās iestādes, 

un, ņemot vērā valstu plānu un 

mehānismu saturu un struktūru, kopīgi 

izveido: 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kompetentās iestādes regulāri ziņo Gāzes 

koordinācijas grupai par preventīvās 

Kompetentās iestādes regulāri ziņo Gāzes 

koordinācijas grupai par preventīvās 
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rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu 

sagatavošanas un pieņemšanas progresu. 

Konkrētāk, kompetentās iestādes par 

saskaņoto sadarbības mehānismu Gāzes 

koordinācijas grupai ziņo 18 mēnešus 

pirms plānu un to atjauninājumu 

pieņemšanas termiņa. Komisijai var 

uzņemties vispārēja sekmētāja lomu plānu 

sagatavošanā, jo īpaši saistībā ar sadarbības 

mehānisma izveidi. Ja reģiona kompetentās 

iestādes par sadarbības mehānismu 

nevienojas, sadarbības mehānismu šim 

reģionam var ierosināt Komisija. Tās 

nodrošina šādu plānu īstenošanas regulāru 

uzraudzību. 

rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu 

sagatavošanas un pieņemšanas progresu. 

Konkrētāk, kompetentās iestādes par 

saskaņoto sadarbības mehānismu Gāzes 

koordinācijas grupai ziņo 18 mēnešus 

pirms plānu un to atjauninājumu 

pieņemšanas termiņa. Komisija uzņemas 

vispārēja sekmētāja lomu plānu 

sagatavošanā, jo īpaši saistībā ar sadarbības 

mehānisma izveidi. Ja reģiona kompetentās 

iestādes par sadarbības mehānismu 

nevienojas, Komisija izstrādā sadarbības 

mehānismu šim reģionam. Tās nodrošina 

šādu plānu īstenošanas regulāru 

uzraudzību. 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) aizsargājamo patērētāju definīcija 

katrā reģiona dalībvalstī un 5. panta 1. 

punkta otrajā daļā aprakstītā informācija; 

(b) aizsargājamo patērētāju definīcija 

katrā reģiona dalībvalstī un 5. panta 1. 

punkta otrajā daļā aprakstītā informācija; 

aizsargājamo patērētāju definīcijai 

vajadzētu būt saskaņotai Savienības 

līmenī; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) citi preventīvi pasākumi, ar kuriem 

paredzēts novērst riska novērtējumā 

identificētos riskus, piemēram, pasākumi, 

kas saistīti ar nepieciešamību uzlabot 

starpsavienojumus starp kaimiņu 

dalībvalstīm un iespēju vajadzības 

gadījumā diversificēt gāzes piegādes 

maršrutus un avotus, nolūkā novērst 

identificētos riskus, lai iespēju robežās 

saglabātu gāzes piegādi visiem 

(e) citi preventīvi pasākumi, ar kuriem 

paredzēts novērst riska novērtējumā 

identificētos riskus, piemēram, pasākumi, 

kas saistīti ar nepieciešamību uzlabot 

starpsavienojumus starp kaimiņu 

dalībvalstīm un iespēju vajadzības 

gadījumā diversificēt gāzes piegādes 

maršrutus un avotus, ierosināt vai 

palielināt alternatīvo piegādātāju 

piegādes, izmantojot brīvprātīga 
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patērētājiem; pieprasījuma agregēšanas mehānismu, 
nolūkā novērst identificētos riskus, lai 

iespēju robežās saglabātu gāzes piegādi 

visiem patērētājiem; 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tajā definē dabasgāzes uzņēmumu 

un gāzes rūpniecisko patērētāju, to skaitā 

attiecīgo elektroenerģijas ražotāju, lomu un 

atbildību, ņemot vērā to, ka gāzes piegāžu 

traucējumi tos skar dažādā mērā, un to 

sadarbību ar kompetentajām iestādēm un 

attiecīgā gadījumā ar valstu regulatīvajām 

iestādēm katrā no 10. panta 1. punktā 

definētajiem krīzes līmeņiem; 

(b) tajā skaidri definē dabasgāzes 

uzņēmumu un gāzes rūpniecisko 

patērētāju, to skaitā attiecīgo 

elektroenerģijas ražotāju, lomu un 

atbildību, ņemot vērā to, ka gāzes piegāžu 

traucējumi tos skar dažādā mērā, un to 

sadarbību ar kompetentajām iestādēm un 

attiecīgā gadījumā ar valstu regulatīvajām 

iestādēm katrā no 10. panta 1. punktā 

definētajiem krīzes līmeņiem; 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) tajā vajadzības gadījumā ir apzināti 

pasākumi un darbības, kas jāveic, lai 

vājinātu gāzes piegādes traucējumu 

iespējamo ietekmi uz centralizēto 

siltumapgādi un no gāzes saražotās 

elektroenerģijas piegādi; 

(e) tajā vajadzības gadījumā ir apzināti 

pasākumi un darbības, kas jāveic, lai 

vājinātu gāzes piegādes traucējumu 

iespējamo ietekmi uz centralizēto 

siltumapgādi un no gāzes saražotās 

elektroenerģijas piegādi, ņemot vērā 

reģionālās īpatnības; 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – h apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) tajā ir identificēts, kādā mērā ar (h) tajā ir identificēts, kādā mērā ar 
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tirgus pasākumiem var risināt "trauksmes 

stāvokli" un vājināt "ārkārtas stāvokli"; 

tādiem tirgus pasākumiem kā brīvprātīga 

pieprasījuma agregēšanas vai virtuālās 

gāzes rezerves mehānismi var risināt 

"trauksmes stāvokli" un vājināt "ārkārtas 

stāvokli"; 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Ja ir pieejama konkrēta, nopietna 

un ticama informācija, ka var izveidoties 

situācija, kas varētu būtiski pasliktināt 

piegādes stāvokli (agrīnā brīdināšana) 

trešā valstī, Komisija veic ārējās darbības 

saskaņā ar prioritātēm, kas izklāstītas 

Padomes 2015. gada 20. jūlija 

secinājumos par enerģētikas diplomātiju, 

sadarbojoties ar trešām valstīm, cita 

starpā, iesaistoties apspriedēs, sniedzot 

starpniecības pakalpojumus un izvēršot 

operatīvās grupas, ja nepieciešams.  

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā punkta pirmo daļu būtisku sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem un centralizētās 

siltumapgādes mezgliem piemēro tādā 

mērā, kādā tos aptver aizsargājamo 

patērētāju definīcija attiecīgajā dalībvalstī. 

Šā punkta pirmo daļu būtisku sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem un centralizētās 

siltumapgādes mezgliem piemēro tādā 

mērā, kādā tos aptver aizsargājamo 

patērētāju definīcija attiecīgajā reģionā. 
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Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja attiecīgās dalībvalstis nespēj 

vienoties par apstākļiem, kas garantē 

piegāžu atjaunošanu klientiem, kas nav 

mājsaimniecības, būtiski sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji un centralizētās 

siltumapgādes mezgli, Komisija pēc 

apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 

grupu un saskaņā ar 10. panta 1. punktu 

iesniedz novērtējumu par piegādes 

standartu dalībvalstīs, kuras izsludināja 

ārkārtas krīzes līmeni.  

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Par 3. punkta piemērošanas 

tehnisko, juridisko un finansiālo kārtību 

vienojas dalībvalstis, kas tieši savienotas 

cita ar citu, un šo kārtību apraksta 

attiecīgo reģionu ārkārtas rīcības plānā. 

Šāda kārtība var attiekties, cita starpā, uz 

piemērojamām gāzes cenām, 

starpsavienotāju izmantošanu, t.sk. 

divvirzienu jaudu, gāzes apjomiem un 

kompensācijas izmaksu segšanu. Lai 

izpildītu 3. punktā noteikto pienākumu, 

ieteicams izmantot tirgus pasākumus, 

piemēram, izsoles. Ja 3. punkta 

piemērošanai nepieciešamā tehniskā, 

juridiskā un finansiālā kārtība tiek grozīta, 

attiecīgi atjaunina arī attiecīgo ārkārtas 

rīcības plānu. 

4. Par 3. punkta piemērošanas 

tehnisko, juridisko un finansiālo kārtību 

vienojas reģionālā un starpreģionālā 

līmenī un šo kārtību apraksta ārkārtas 

rīcības plānos. Šāda kārtība var attiekties, 

cita starpā, uz piemērojamām gāzes cenām, 

starpsavienotāju izmantošanu, t.sk. 

divvirzienu jaudu, gāzes apjomiem un 

dalītu atbildību par kompensācijas 

izmaksām. Lai izpildītu 3. punktā noteikto 

pienākumu, ieteicams izmantot tirgus 

pasākumus, piemēram, izsoles. Šīs gāzes 

cenas un kompensācijas izmaksas un 

mehānismi ir regulāri jāpārskata. Ja 3. 

punkta piemērošanai nepieciešamā 

tehniskā, juridiskā un finansiālā kārtība 

tiek grozīta, atbilstoši atjaunina arī 

attiecīgo ārkārtas rīcības plānu. Komisija 

līdz 2019. gada 31. martam sagatavo 

vadlīnijas un paraugprakses piemēru 

sarakstu, lai atvieglotu šo kārtību. 
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Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja dalībvalstis nevienojas par 

vajadzīgo tehnisko, juridisko un finansiālo 

kārtību, Komisija var savā atzinumā un 

lēmumā par plāniem ierosināt šādu 

pasākumu satvaru. 

6. Ja dalībvalstis nevienojas par 

vajadzīgo tehnisko, juridisko un finansiālo 

kārtību, Komisija savā atzinumā un 

lēmumā par plāniem ierosina šādu 

pasākumu satvaru ar mērķi stiprināt 

solidaritātes klauzulu. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja Komisija uzskata, ka ir skarta vai 

var tikt skarta gāzes piegāde reģionā vai 

visā Savienībā, tā var kompetentajām 

iestādēm pieprasīt savākt un Komisijai 

iesniegt informāciju, kas nepieciešama, lai 

novērtētu gāzes piegādes situāciju 

Savienībā. Komisija ar savu novērtējumu 

var iepazīstināt Gāzes koordinācijas grupu. 

5. Ja Komisija uzskata, ka ir skarta vai 

var tikt skarta gāzes piegāde reģionā vai 

visā Savienībā, tā kompetentajām iestādēm 

pieprasa savākt un Komisijai iesniegt 

informāciju, kas nepieciešama, lai 

novērtētu gāzes piegādes situāciju 

Savienībā. Komisija ar savu novērtējumu 

iepazīstina Gāzes koordinācijas grupu. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 6. punkts – a apakšpunkts – vi punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(vi) nosacījumi, pie kādiem aptur gāzes 

piegādi; 

(vi) nosacījumi, pie kādiem groza un 

aptur gāzes piegādi; 
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Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 6. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tiklīdz noslēgti vai grozīti gāzes 

piegāžu līgumi, kuru ilgums pārsniedz 1 

gadu un kuri noslēgti vai grozīti pēc [OP: 

ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 

un kuri atsevišķi vai kumulatīvi ar citiem 

līgumiem, kas noslēgti ar to pašu 

piegādātāju vai ar to saistītu uzņēmumu, 

sedz vairāk par 40 % no gada dabasgāzes 

patēriņa attiecīgajā dalībvalstī, par to ziņo 

kompetentajai iestādei un Komisijai. 

Ziņošanas pienākums neattiecas uz 

grozījumiem, kas skar tikai gāzes cenu. 

Ziņošanas pienākums attiecas arī uz visiem 

komerciāliem līgumiem, kas ir būtiski 

gāzes piegādes līgumu izpildei. 

(b) tiklīdz noslēgti vai grozīti gāzes 

piegāžu līgumi, kuru ilgums pārsniedz 1 

gadu un kuri noslēgti vai grozīti pēc [OP: 

ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 

un kuri atsevišķi vai kumulatīvi ar citiem 

līgumiem, kas noslēgti ar to pašu 

piegādātāju vai ar to saistītu uzņēmumu, 

pārsniedz 8 miljardu kubikmetru slieksni 

vai sedz vairāk par 40 % no gada 

dabasgāzes patēriņa attiecīgajā dalībvalstī, 

par to ziņo kompetentajai iestādei un 

Komisijai. Ziņošanas pienākums neattiecas 

uz grozījumiem, kas skar tikai gāzes cenu. 

Ziņošanas pienākums attiecas arī uz visiem 

komerciāliem līgumiem, kas ir būtiski 

gāzes piegādes līgumu izpildei. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Ja Komisija konstatē, ka saskaņā 

ar 13. pantu iesniegto līgumu noteikumi 

pārkāpj šīs regulas noteikumus, tā 

informē valsts gāzes uzņēmumu un 

attiecīgo kompetento iestādi par attiecīgo 

līgumu nesaderīgajiem nosacījumiem. 

Valsts gāzes uzņēmums ņem vērā šo 

informāciju un triju mēnešu laikā no 

dienas, kad no Komisijas saņemta 

informācija, sniedz Komisijai 

paskaidrojumu par to, kā tiek ievērota šī 

regula. Komisija var apsvērt turpmākus 

pasākumus, ar kuriem nodrošina 

atbilstību regulai, tostarp, prasīt grozīt 

nesaderīgos noteikumus un, ja 
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nepieciešams, uzsākt tiesvedību saskaņā 

ar konkurences tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 9.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.b Komisija ņem vērā saskaņā ar 13. 

pantu saņemto informāciju, gatavojot 

paraugprakses piemēru un negodīgu 

klauzulu sarakstu kā atsauci 

kompetentajām iestādēm un valsts 

uzņēmumiem. 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai atvieglotu to pasākumu 

koordinēšanu, kas attiecas uz gāzes 

piegādes drošību, izveido Gāzes 

koordinācijas grupu. Grupā ir pārstāvji no 

dalībvalstīm, jo īpaši to kompetentajām 

iestādēm, kā arī Energoregulatoru 

sadarbības aģentūras („Aģentūra”), 

ENTSO-G un attiecīgo nozari un attiecīgos 

patērētājus pārstāvošām organizācijām. 

Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, 

pieņem lēmumu par grupas sastāvu, 

nodrošinot, ka tā ir pilnībā reprezentatīva. 

Komisija vada grupas sanāksmes. Grupa 

pieņem savu reglamentu. 

1. Gāzes koordinācijas grupa ir 

nodibināta, lai uzlabotu to pasākumiem 

koordinēšanu, kuri ir saistīti ar gāzes 

piegādes drošību. Grupā ir pārstāvji no 

dalībvalstīm, jo īpaši to kompetentajām 

iestādēm, kā arī Energoregulatoru 

sadarbības aģentūras („Aģentūra”), 

ENTSO-G un attiecīgo nozari un attiecīgos 

patērētājus pārstāvošām organizācijām. 

Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, 

pieņem lēmumu par grupas sastāvu, 

nodrošinot, ka tā ir pilnībā reprezentatīva. 

Komisija vada grupas sanāksmes. Grupa 

pieņem savu reglamentu. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa 



AD\1103545LV.doc 29/30 PE582.062v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. No 3. panta 2. punkta otrā teikuma, 

3. panta 6. punkta, 4. panta 3., 4. un 6. 

punkta, 5. panta 2. punkta, 6. panta 1. 

punkta d) apakšpunkta, 7. panta 5. punkta 

b) un e) apakšpunkta, 8. panta 1. punkta e), 

g) un i) apakšpunkta, 8. panta 4. punkta b) 

un c) apakšpunkta, 9. panta 1. punkta j) un 

m) apakšpunkta, 9. panta 4. punkta, 10. 

panta 4. punkta, 11. panta 5. punkta un 12. 

panta ceļas dalībvalstu pienākumi pret 

Enerģētikas kopienas līgumslēdzēju pusi, 

ievērojot šādu procedūru: 

1. No 3. panta 2. punkta otrā teikuma, 

3. panta 6. punkta, 4. panta 3., 4. un 6. 

punkta, 5. panta 2. punkta, 6. panta 1. 

punkta d) apakšpunkta, 7. panta 5. punkta 

b) un e) apakšpunkta, 8. panta 1. punkta e), 

g) un i) apakšpunkta, 8. panta 4. punkta b) 

un c) apakšpunkta, 9. panta 1. punkta j) un 

m) apakšpunkta, 9. panta 4. punkta, 10. 

panta 4. punkta, 11. panta 5. punkta un 12. 

panta izriet  dalībvalstu un Enerģētikas 

kopienas līgumslēdzēju puses savstarpēji 

pienākumi, ievērojot šādu procedūru: 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, pamatojoties uz 7. panta 5. 

punktā minētajiem novērtējumiem, 

vajadzības gadījumā izdara secinājumus 

par iespējamiem līdzekļiem, kā palielināt 

piegādes drošību Savienības līmenī, un 

ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 

šīs regulas īstenošanu, tostarp vajadzības 

gadījumā sagatavo ieteikumus regulas 

pilnveidošanai. 

Komisija, pamatojoties uz 7. panta 

5. punktā minētajiem novērtējumiem, 

izdara secinājumus par iespējamiem 

līdzekļiem, kā palielināt piegādes drošību 

Savienības līmenī, un ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

īstenošanu, tostarp sagatavo ieteikumus 

regulas pilnveidošanai. 
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